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בעיה״
״יוסטון, יש לנו 

 ''-טתות זכיגיל התלמידים: 

 דק' 45משך השיעור: 

לות זה ערך פעיר מביעץ להלמומהמלצה: 
 "לחללונות ב"כיששיעור ערך החר מאל

ד ם אורער יורכה | ייעוץ מקצועי: מרדתוח החלקת פי"ר(, מדע )עתוף עם תעשיישיב בתכערך שיעור זה נמ

https://www.space.gov.il/lesson-plans/131769
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רקע 
בון חשבם יאמובבו שרוך איך תהלבל כלרך דבלוות מיות טכנולוגחות הצלכי  נויאר "לחלבלונות "כיששיעור ב

כל תנועה.  ידכתוך  מודלליך רצםפעמיולמות דמוקהכנות  לעשות יךרצםפעמילם, בירםיוסיכונם בירםיטרמפר
מה. שייך הוא חלק מהמתהלב בלש

תח בו מה סה לננר ונערוך תחקימה נשיכל מ. ללחקר החלרך בל שהיו אבן דמות חלשימחשף לישיעור זה נב
מות שימתאלקרם ולקחיעות הצלה ענשך בהמלון. כישלםמיגורהתאמנוע לידכיך תהלבנות לשם ייכולנו היי
 .יותדיעת

מטרות קהל יעד 
 .לשכנל שט חלקפרויר לצוע תחקיביסו בתנם יידמילהת-טתות זכי

ם: ידמילר התת התחקיגרסמב
לון כישלה לם שהובירועיילות האלששתת היהם אלותמירו בתאיזמן השיעור 

מה שיהמ
מה שימם לייהול סיכונכו ניער דקות 45

ם טיקל פרוילונות שכישלו לבות שהוביע לסיקנות בנוגסקו מיסי
ל תחום החלבהכנות 

םיידים עתטיקפרוים לצות ולקחילציעו המי ערך ר מביעץ להלמומ
חר אלות זה לפעי

שיעור ערך המ
 "לחללונות ב"כיש

עזרים מהלך השיעור זמן 
סרטון  דקות 5 "לחליטי בע קרגסרטון "רת החה: הקרניפת

ל רועי חלירטיסיות אכ
 "רועיר אפי "תחקיד

רועיר אל - תחקימות חלשימ
 דקות 20

תצגת מובנמ קנותסקת המסהצגת המקרה וה  דקות 20

ת: ירבעטי בגום האוטומפשרות התרת אא-YouTubeחר בב. נאבסרטון הת הג אצילה נערך ההפעחת מיפתל

 01:16ד אות עריש לעיה חה- יוסטון, יש לנו בי"סרטון פת

https://www.space.gov.il/lesson-plans/131769
 https://www.space.gov.il/lesson-plans/131769
https://www.youtube.com/watch?v=M0YB5r4vzVo
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מהו תחקיר? 
 .לחדעשה או מרוע, מיל אם פרטיו שדקיבבו ניך שר הוא תהלתחקי

יפה אמה, שיהמעה צבהתד צכיבין להי דכאותו  םיוחוקררוע יאלם ישורהקם ידהתפקיי לעבם סיתכנמרוע יהאחר אל
ם. יחזות סיכוניך יכולנו לם ואילשהיו הכ

ם. יידים עתרועיית אאעות ייעול לקרקנות והצסק מסים היו, ולהם, אילשתר כאא למהותו הי

סת והכנחדשות  דתפקירות דגהם, חדשים יתקנת חלוהנביעת בקחשוב  דתפקיאו למיל החלחקר  לשרה חקידות וע
ם ילומדכך  שכן התחום, בהתפתחות חירהכב לשא היל חלרועי יאבקנות סהמקת סהם. שיבקתמי טכנולוגם נויישי
.ד לשפרצ, כיאבעיות להד עם ביך להתמודא

מהלך הפעילות:  
 .בוצותק-6תה לחלוקת הכי .1

 .רף תחקירוע ודירטיסי את כבלבוצה מקכל ק .2

 .רף התחקידם בירתואם המבילשפי הר לת התחקית אמסת ומקייתכנבוצה מהק .3

 .עתצגת המוצת המיבנל יסוד תרוע עיל האצגת ענו מם יכיידמילר התסיום התחקיב .4

ת אול דחמהת א ,עוריאהת אר אתתוה אלימבת גצמהת אה רותבג יצתם דיימלתהת וצובק-6מת חאל כ .5
תה. בנב המיטק, לסיקנות שיש להסהמ


